
 

 

 

 3. trinn – AKS Høyenhall, desember 2016.  (Med forbehold om endringer). 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

Kl. 07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 

 

Kl. 07.30-08.30 

Tegne, lego, 

lese  

 

Kl. 07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 

 

Kl. 07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 

 

Kl. 07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 

kl.13.45-14.15 
Leksehjelp/utelek 

Registrering/ mat 

kl. 13.45 

Registrering 

og mat 

kl. 13.45 

Registrering 

og mat 

 kl. 13.45 

Registrering 

og mat 

kl. 13.45 

Registrering 

Varm mat 

Kl 14.45 

Utelek, forming 

og lego.  

 

Kl. 14.15  
Utelek, forming 

og lego 

 

Kl. 14.30 

Utelek 

Forming, lego 

Datasal. 

 

Kl.14.00 Kor 

Kl.14.30 Gymsal 

Kl.15.05 Sjakk 

Kl.16.00 Innebandy 

 

Utelek 

Film 

Lego/spill  

 

Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt 

Kl 16.15 

Ryddetid 
Kl 16.15 

Ryddetid 
Kl 16.15 

Ryddetid 
Kl 16.15 

Ryddetid 
Kl 16.15 

Ryddetid 
 

Målområde; Kunst, kultur og kreativitet. 
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og 

estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Vi har daglig aktiviteter som brettspill, kortspill, sjakk og andre spill, 

som er en god trening i mattekunnskaper. Mange har nå kommet i gang med å brodere korssting og attersting på stramei 

til puter og små duker. Noen lærte å strikke på 2.trinn og har fortsatt med dette. Noen lager bilder på lerret. Mange liker 

å tegne og male. 

Følgende kurs avsluttes før jul: Bordtennis: 29.november, turn 6.desember, sjakk 15.desember, og mattekurs. 

Nye kurs kommer på nyåret. Vi samarbeider bl.a. med  Oslo kunst og musikkskole som arrangerer tegne og malekurs.  

Svømmekurs på Lambertseter for 3. trinn starter opp uke 49. 

 

Nå er det tid for juleaktiviteter. Noen har allerede begynnt å lage filthjerter og "snellenisser".Vi skal også dekorere lys, 

krus og "telysglass". Så skal vi bake, serinakaker og pepperkaker. 

Alle som vil kan lage julekort, juletrepynt og gavelapper. 

 

Fredag 16. desember er det siste fredag før juleferien, med servering av julegrøt og julekaker.  

  

I samarbeid med skolen øver vi på ukens mål. 

Sosialt mål: Husk å bruke den gyldne regel; Vær mot andre som du vil andre skal være mot deg. 

Ordensmål: Jeg passer på å ha det ryddig på garderobeplassen min. Vi har samme regler i AKS som i skolen. 

 

 

Hilsen Tove, Espen, Britt og Kristin 

 

Har du spørsmål: Telefontid kl. 9.00 – 13.00 telefon 22 75 71 80 eller mail:  
Wenche.Brekke@ude.oslo.kommune.no, Sonja.Molnes@ude.oslo.kommune.no, Anne.Hultin@ude.oslo.kommune.no                                                                               
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